LANDSSTÆVNE E

23.000 deltagere
til Landsstævnet
HORSENS - Da fristen for de endelige tilmeldinger til DDSG &
I's og DDGU's Landsstævne i
Horsens den 28. juni - 1. juli
ud-løbigar,vekomtca.
23.000 tilmeldinger. Det er et
par tusinde færre end ved det
seneste landsstævne i Odense i
1985, hvor der var godt 25.000
deltagere.
Selv om der for første gang har vret
fri tilmelding til Landsstævnet, og selv
om tidligere prognoser baseret på foreløbige tilmeldinger fra amtsforeningerne
havde givet løfter om ny deltagerrekord,
er landsstævneleder Gudrun Andreasen
godt tilfreds med resultatet.
Når der har været nvnt tal som 2930.000 deltagere, kan det måske i første

omgang virke lidt skuffende, nar der kun
kommer 23.000 tilmeldinger.
- Men rent fornuftigt tror jeg, at vi skal
vre godt tilfredse. Det her ligner virkelig et godt stvne.
- Nu har vi plads til at have alle deltagerne indkvarteret på skolerne i Horsens
og Gedved kommuner. Det betyder, at
alle far en rimelig afstand fra indkvarteringsstedet til centrum og til aktivitetsstederne. Havde forhåndstilmeldingerne
holdt stik, vale nogle af deltagerne have
skullet bruge urimelig lang tid pa transport.
- Samtidig kommer der alligevel så
mange deltagere, at L90 totalt vil prge
bybilledet, og jeg tror, at det virkelig vil
lykkes at få skabt den atmosfære i byen,
der gør, at man vil huske L90 i Horsens
som et godt stævne, siger Gudrun Andreasen.

Som ved tidligere landsstvner bliver
det også gymnasterne, der kommer til at
dominere L90.
15.500 gymnaster har tilmeldt sig
stævnet i Horsens. Stvnets anden store
gruppe bliver fodboldspillerne. Her har
13.000 tilmeldt sig. 2000 vil spille handbold, 900 har meldt sig til folkedans og
800 er tilmeldt volleyball. Desuden vil
500 spille badminton, 240 har meldt sig
til internationalt arbejde - heraf er de 170
udenlandske deltagere - 150 til bordtennis, 90 til svømning, 90 til atletik og 72 til
den nye stævne-aktivitet, tennis. Desuden far 30 deltagere mulighed for at være
med til at lave stvneavis, mens 12 deltagere vil lave videofilm. Arsagen til, at det
samlede deltagertal er mindre end summen af deltagere i de enkelte discipliner,
er, at hver deltager kan vre med i flere
aktiviteter. (- ann)

